Frederiksberg, den 4. december 2017
J.nr. 013

Protokol fra MKR 4/17 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
fredag, den 1. december 2017, kl. 10:30 til 12:30 på
Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, Amager
Til stede: Bent Normann Olsen (kasserer), Birte Jacobsen, Christian Roar Pedersen (næstformand), Hanna
Broadbridge, Ingrid Lisby Schmidt, Marianne Christiansen, Mogens Mogensen (formand), Niels Iver Juul,
Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen, og Peter Skov-Jakobsen.
Afbud: Sofie Petersen og Thomas Hornemann-Thielcke.
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard, Christian Arffmann, Søren Dalsgaard og Mogens Kjær
(referent)

Protokol MKR 4/17
1. Godkendelse af dagsorden
Behandling
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af protokol fra MKR 2/17
Behandling
Beslutning

Protokollen blev godkendt

3. Siden sidst
Behandling

Skriftlig rapportering var fremsendt og blev suppleret mundtligt.

Beslutning

Rådet kommenterede og tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi
Behandling

Budgetopfølgning pr. 31.10.2017

Budgetopfølgning pr. 31.10 udviser indtægter på 7,1 mio. og udgifter på 8,0 mio. For
resten af året forventes restindtægter på 2,2 mio. og restudgifter på ca. 1,2 mio. Der
forventes et underskud på mellem 200.000 og 300.000 kr., hvilket er bedre end forventet pga. mindre forbrug på en række projektaktiviteter, der først kan færdiggøres i
2018.
Bevilling fra Fællesfonden – budgetorientering for 2018
Fællesfondens grundbevilling er som sædvanligt nedsat med 2%, hvilket presser grundbudgettet. Bevillingsforøgelse på 3,8 mio. kr. skal bruges til øremærkede formål, dog
med et begrænset bidrag til dækning af MKRs fællesudgifter. Revideret budget vil fremlægges på næste rådsmøde.
Beslutning

Rådet tog budgetopfølgningen og budgetorienteringen til efterretning.

5. Folkekirkens asyl- og migrantsamarbejde
Behandling

a. Prioriteringer ved udmøntning af ny bevilling
Der henvises til bilag 5a, som kort opridser budget- og indsatsområder i den ansøgning,
som nu er bevilliget for de næste to år.
Rådet har en vigtig rolle at spille til stiftsforankring af denne indsats. Rådet bedes således ud fra både stiftsinteresser og nationalt overblik at give bidrag til strategi for udvikling af arbejdet.
b. Ansøgning om forlængelse af TRYG-bevilling for 1 år
Finansiering fra TRYG til den sociale del af Folkekirkens Asylsamarbejde udløber med
udgangen af 2017. TRYG indikerer måske at ville give støtte til endnu et års arbejde. En
forlængelse af bevillingen vil sigte på at skabe en stærkere forankring af den koordinerende og udviklende del af asyl- flygtninge- og migrantarbejdet på stiftsplan i udvalgte
stifter.
c. MKR som vært for provsti-/sognesamarbejde
Rådet bedes drøfte, om det principielt kan tilslutte sig at MKR kan være ansvarlig, udførende enhed for et provsti-/sognesamarbejde. Rådet skal ikke godkende udkast til vedtægt herfor, idet det er de stiftende medlemmers ansvar.

Beslutning

Rådet kommenterede første oplæg til prioriteringer af migrantarbejdet. Rådet beder
om til næste møde at strategielementerne omsættes til en handlingsplan for de næste
to år. Rådet ønsker herunder at drøfte navnet for det fortsatte arbejde.
Rådet tilslutter sig, at der ansøges om forlængelse af TRYG-bevillingen til social indsats
med endnu et år (2018), hvorefter TRYG-engagementet forventes afsluttet.
Rådet finder det vigtigt, at der udvikles pastoral støtte til betjening af udvalgte migrantgrupper, især grupper af flygtninge/migranter, der er konverteret og døbt i folkekirken.
Rådet anbefaler, at MKR medvirker til at etablere et provsti og sognesamarbejde med
dette formål. Der forudsættes, at finansieringen fuldt ud tilvejebringes af provstier og
sogne, og at de, der ansættes, indgår i asylsamarbejdet i MKR. En mere detaljeret plan
forelægges Rådet på næste møde.

6. Positionspapir for Kirkernes Verdensråd
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Behandling

I lighed med tidligere godkendte positionspapirer for DKR, LVF, KEK, Leuenberg- og Porvoo-fællesskabet var fremlagt positionspapir for KV med fokuspunkter for folkekirkens
engagement i KV.
Med dette positionspapir for KV har rådet hermed en linje for alle MKRs økumeniske
medlemskaber. De overdrages til det nye råd at forvalte og revidere efter behov.

Beslutning

Rådet kommenterede udkast til positionspapir for Kirkenes Verdensråd og godkendte
det.

7. Anmodning om øget støtte til Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)
Behandling

Beslutning

Anmodning om ekstra støtte til CPCE blev drøftet. Der er aktuelt brug for ekstra midler til at dække nogle af minoritetskirkernes deltagelse i generalforsamlingen, udgifterne til stewards samt øget aktivitet og øget service og hjælp til minoritetskirkerne,
der står med store udfordringer.
Rådet drøftede anmodningen fra CPCE. Rådet godkendte at yde et engangsbeløb til
CPCE på 5.000 Euro til at dække omkostninger i forbindelse med generalforsamlingen
og det fremtidige arbejde og herefter efter evne at bidrage med mandskab og finansiering på områder, hvor MKR har særlige interesser. Rådet beder desuden om en
oversigt over, hvor det kan være aktuelt i de forskellige kirkefællesskaber.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
8. Internationale organisationer herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Bilag 8a: Notat fra Ecumenical Officersmøde, sept. 2017
Bilag 8b.: Referat fra KV-arbejdsgruppemøde, den 11.10.2017
I øvrigt Bilag 6 og punkt 6 ovenfor: Positionspapir vedr. medlemskab af Kirkernes Verdensråd
Beslutning

Det blev besluttet at invitere KV-generalsekretæren i anledning af KV’s 70-års jubilæum. Det blev endvidere besluttet, at udfordringerne omkring den økonomiske udvikling og klima sættes på dagsordenen på næste møde.

b. Det Lutherske Verdensforbund
Der blev orienteret fra udvikling af arbejdet med MKRs prioritering af et større Europa-fokus. Anliggendet
møder i udgangspunktet god forståelse både i LVF og blandt andre medlemskirker. Henrik Stubkjær har påbegyndt arbejdet som leder er World Service-komiteen og deltager december i første Officers’ Meeting.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Referatet af sidste møde i Europa-arbejdsgruppen d. 10. oktober 2017 er - bilag 8.c.
Der blev orienteret fra besøg til KEK og CPCE samt forberedelser til delegationsbesøg til Bruxelles efteråret
2018.
Beslutning

Rådet tog orienteringen om KEK og CPCE til efterretning og godkendte at folkekirkens
delegation til generalforsamlingen i CPCE består af professor Ulla Schmidt, konsulent
Mogens Mogensen fra Rådet og Ingrid Ank, leder af Grundtvig Akademiet.
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c.3. Porvoo
Der blev orienteret fra Porvoo Primates Meeting i København, oktober 2017 (bilag 8.c.3.1 og kommuniké
fra mødet, bilag 8.c.3.2.)
9. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen arbejder for tiden med læsning af dokumenter fra de økumeniske organisationer, ligesom
emnet transitivitet behandles løbende. Overvejelser omkring kommende arbejde angår foruden bearbejdning af økumeniske dokumenter forholdet til Den katolske Kirke, forhold i Den anglikanske Kirke, økonomi
og økonomisk ulighed samt klima.
Der er afholdt møde vedr. læresamtaler mellem Metodistkirken og folkekirken fredag den 17. november
2017. De to gudstjenestelige markeringer af aftalen om bekræftelse af kirkefællesskab finder sted den 4.
marts 2018 kl. 10.00 i Strandby Metodistkirke og den 11. marts 2018 kl. 10.00 i Københavns Domkirke. Det
er vigtigt at repræsentanter for Rådet er tilstede ved begge begivenheder.

b. Folkekirkens Mission
Referat fra arbejdsgruppemøde 30. august 2017 - bilag 9.b.1.
Der blev orienteret om arbejdsgruppens studietur til Guildford Stift i England (bilag 9.b.2)
Niels Iver Juul (formand for arbejdsgruppen for mission) og Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen (afdelingsleder for systematisk teologi, Københavns Uni) er nomineret til deltagelse i CWME missionskonference
i Arusha 2018.
Beslutning

Rådet godkendte Niels Iver Juul (MKR/FKM-arbejdsgruppen) og Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen (studieleder, Systematisk Teologi, Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet) som MKRs repræsentanter ved CWME’s missionskonference i
Arusha i 2018.

c. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Asylsamarbejde
Referat fra arbejdsgruppemøde 20. september 2017 (Bilag 9.d.)

Eksterne relationer
10. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd
herunder Økumenisk Forum samt arbejdsgruppen vedr. trosoplæringsmateriale.
b. Dansk Missionsråd
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
d. Det danske Bibelselskab
e. Folkekirkens Nødhjælp
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
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Protokollen blev oplæst og vedtaget
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(formand)

Christian Roar Pedersen
(næstformand)
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